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December 2004
Beste leden en sympathisanten van De Groenen,
Hierbij ontvangt u, rond de jaarwisseling, de vierde GRAS van het
aar 2004. Een jaar waarin helaas opnieuw een opinieleider in
Nederland is vermoord om zijn opvattingen.
In deze GRAS een terugblik op het goed verlopen congres op 20
november jl., gevolgd door de notulen, een interview met Jupijn
Haffmans, raadslid in Amsterdam voor Amsterdam Anders/De
Groenen, en een artikel van Huib Poortman.
Zoals u al in de vorige GRAS kon lezen, moest Aart van Acquoij
dit jaar om gezondheidsredenen terugtreden als partijvoorzitter.
Zowel Aart zelf als de andere leden van het Dagelijks Bestuur
betreuren dat enorm. Aart was een zeer enthousiasmerende voorzitter. Hij heeft helaas niet de gelegenheid meer gekregen om zijn
ideeën verder uit te werken. Wij willen Aart bedanken voor zijn
prima werk! Otto ter Haar is tijdens het congres als DB-lid benoemd. Zijn ervaring kunnen we uitstekend gebruiken.
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige GRAS hebben zich
inmiddels drie kandidaten aangemeld om Xandra Asselbergs op te
volgen als afgevaardigde bij de Europese Groenen. In de eerstvolgende GRAS laten wij u weten wie haar opvolger wordt.
Het Dagelijks Bestuur van De Groenen wenst u een gezond en
gelukkig 2005.
Namens het partijbestuur,
Frank Plate

Terugblik op het 34e partijcongres
Het 34e Partijcongres, op 20 november 2004, van De Groenen,
getuigde niet alleen van een goede organisatie door de congrescommissie, maar was ook inhoudelijk een succes. De opkomst
van het aantal leden was weliswaar nog bescheiden maar we
mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling en een
voortgaande beïnvloeding van het politieke spectrum waarbij wij
recentelijk, tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap, ook op
Europees niveau onze stem m.b.t. tot het convenant coëxistentie
primaire sector luid en duidelijk hebben laten horen.
Door de nieuwe aanpak van het congres om s‟ morgens het
huishoudelijk gedeelte te bespreken en s‟middags actuele politieke onderwerpen was er meer tijd voor discussie en overleg. In
deze terugblik beperk ik mij door alleen de highlights van het
congres onder jullie aandacht te brengen.
Amsterdam Anders/De Groenen
Het congres heeft nader kennis gemaakt met het Raadslid Jupijn
Haffmans van Amsterdam Anders/De Groenen. Vanuit een historisch perspectief werd een toelichting gegeven op het ontstaan
en de huidige situatie. Na de uitspraak van Jupijn dat hij een partij
groter dan 25 leden niet meer vertrouwt, waarbij hij niet alleen
gelach ontlokte maar ook in-stemmers op zijn hand kreeg, werd
binnen een discussie toch verkend hoe de landelijke De Groenen
een aanvulling kunnen zijn op locale activiteiten. Zo heeft het

gemeentebestuur van Amsterdam voornemens om bij het Rembrandtpark 900 bomen te kappen. Door Amsterdam Anders zal
aan het bestuur De Groenen gedetailleerde informatie worden
gestuurd en zal nader worden bekeken welke invloed door de
landelijke partij De Groenen kan worden uitgeoefend.
Europa
Tijdens een peiling of De Groenen, n.a.v. het agendapunt de
begroting, wel of geen lid van The European Federation of Green
Parties (EFGP) moeten blijven bleek dat bijna alle aanwezigen
voorstander waren om lid te blijven, ongeacht de relatief hoge
contributie. Door deze discussie werd ook duidelijk dat meer
leden geïnformeerd wensen te worden over het reilen en zeilen
van EFGP. Door het Congres en later besproken binnen het Dagelijks Bestuur (DB) is besloten om alle leden in de gelegenheid te
stellen kennis te nemen van de informatie die wij van EFGP
ontvangen. Heb je belangstelling om deze informatie regelmatig,
uitsluitend via e-mail, toegestuurd te krijgen geeft je dan op bij
info@degroenen.nl. en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst
EFGP.
Hoe Europa binnen onze politieke partij leeft blijkt ook wel dat uit
het feit dat maar liefst drie personen zich kandidaat hebben gesteld om onze EFGP vertegenwoordigster Xandra Asselbergs op
te volgen. Er wordt een selectieprocedure gestart en in de komende GRAS die begin volgend jaar zal verschijnen volgt hierover meer informatie.
Convenant coëxistentie primaire sector
De coëxistentie: waar we het hierover hebben betreft het toestaan
van het naast elkaar telen van genetische gemanipuleerde gewassen (ggo*) naast niet ggo gewassen.
Sinds 1996, nadat de Consumentenbond(CB) een positief advies
had gegeven om zonder etikettering genetische gemanipuleerde
soja uit Amerkia in Europa toe te laten, heeft Robert Verlinden, lid
DB, zich regelmatig in het debat gemengd over genetische manipulatie van gewassen en het gebruik hiervan in onze voeding en
diervoeders.
Op 28 juli jongstleden werd hij in een procedure tegen de door
VROM verstrekte vergunning tot het telen van een genetische
gemanipuleerde aardappel van AVEBE waarin het Kzg-gen is
ingebracht dat een verlaagd amylose gehalte tot gevolg heeft,
samen met Greenpeace cum suis, in het gelijk gesteld.
Op 2 november jongstleden werd op het ministerie van LNV het
bereikte akkoord, vastgelegd in een rapport coëxistentie primaire
sector, tussen de biologische koepelorganisatie Biologica, LTO
Nederland, Plantum NL en Platform Aarde Boer en Consument,
die volgens de website geadviseerd wordt door GroenLinks en SP,
door de voorzitter van de commissie de voormalige Groningse
gedeputeerd Jaap van Dijk overhandigd aan minister Veerman.
Dit gebeurde in het bijzijn van staatssecretaris van Geel, ambtenaren, journalisten, ngo‟s en publiek. Op de vraag van Verlinden
aan de minister: wie is toch het platform Aarde, Boer en Consument (ABC), waar bijna niemand van de aanwezigen ooit van had
gehoord, nodigde de heer Veerman de woordvoerder van ABC uit
om zijn platform voor te stellen. Hieruit bleek voor alle aanwezigen dat ABC alleen de akkerbouwers vertegenwoordigde. Over
consumenten repte hij met geen woord. Naar mijn mening kan van
een akkoord geen sprake zijn, om de simpele reden dat niet is
voldaan aan de EU verordening 178/2002 General Food Law, die
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vereist dat bij de opstelling en herziening van levensmiddelenwetgeving een breed publiek duidelijk wordt geïnformeerd en
geraadpleegd.
Op grond hiervan, en vele andere argumenten, heeft het congres
besloten een persbericht te versturen. Onderstaand hiervan een
afschrift, dat ook in de Duitse en Engelse taal is verstuurd:

2.
3.

Persbericht: Pleidooi voor raadplegen consumenten bij genetische manipulatie
EU-verordening 178/2002 General Food Law, welke eist dat het
publiek op een duidelijke manier wordt geraadpleegd, bij de
opstelling of herziening van levensmiddelenwetgeving, moet
worden nageleefd. Dat besloot de politieke partij De Groenen
tijdens haar congres te Amsterdam op 20 november 2004.

4.

"Uit berichtgeving van het Deutsche Bauernverband in Berlijn
blijkt dat het Nederlandse akkoord van het convenant Coëxistentie
primaire sector zou zijn bereikt in overleg met de primaire sector,
biologische landbouw en consumenten. Maar van een duidelijk
overleg met consumenten is in Nederland helemaal geen sprake
geweest. Voor een rechtvaardige toepassing van genetisch gemanipuleerde gewassen binnen de Nederlandse landbouw, is het
voorstel van de Duitse minister van landbouw mevrouw Renate
Künast, een prima uitgangspunt voor Nederland en voor de rest
van de EU. Dit voorstel houdt in dat telers onder alle omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die hun gewassen
teweegbrengen."

5.

Op grond van deze en andere argumenten verzoekt het congres
van De Groenen de minister om bestaande vergunningen voor het
telen van genetische gemanipuleerde gewassen in te trekken en er
op toe te zien dat er geen nieuwe vergunningen worden verstrekt,
"totdat er een grondige en duidelijke discussie is gevoerd met het
publiek.".
Leiden 23 november 2004.
Robert A. Verlinden, lid van het Dagelijks Bestuur

Notulen 34e partijcongres De Groenen
Zaterdag 20 november 2004
IIRE, Willemsparkweg 202 Amsterdam
Aanwezig 14 leden en 2 gasten: Frank Plate, Jacques de Coo,
Huib Poortman, David Blik, Jan Breij, Otto ter Haar (notulen),
Paul Berendsen, Jan Hartstra, Rob Verlinden, Andreas Ligtvoet,
Job Jongkind, Hans Janssen, Bert Tiddens (congresvoorzitter),
Ruud Repko, Jupijn Haffmans (gast, raadslid AA/DG), Marieke
Eyskoot (gast, coördinatiegroep AA/DG)
Afwezig met kennisgeving: Aart van Acquoij, Rob Visser, Harry
Schoch
1.

Opening.
Bert Tiddens opent de vergadering om 10:55 uur. Otto
notuleert. We doen een voorstelrondje. Hans Janssen is
al langer lid. Dit is zijn eerste bezoek aan een congres.
David is lid sinds 1986 en Job sinds Marten Bierman de
partij oprichtte.
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6.

De notulen van het 33e congres van 3 april jl. worden
ongewijzigd vastgesteld.
Verslag partijbestuur.
Jacques: Aart moest stoppen met het voorzitterschap
wegens ernstige gezondheidsproblemen. Jacques is nu
waarnemend partijvoorzitter. Sinds het laatste congres
heeft het DB vier keer vergaderd. Rob Verlinden heeft
namens de partij een aantal ingezonden brieven geplaatst
gekregen. Verder heeft het bestuur geen besluiten genomen.
Samenstelling partijbestuur.
Frank: we hebben personeelstekort in het DB.
Otto legt desgevraagd uit wat hij weet van de reden van
opzegging van Marten Bierman (actief voor OSF en later
Leefbaar Nederland) en Kirsten Kuipers (niet meer politiek actief). Otto stelt zich beschikbaar voor het DB en
wordt bij acclamatie benoemd.
Job Jongkind treedt terug uit het AB. Hij blijft actief in
Haarlem en bij De Groenen NH.
Paul: Het AB komt nooit bij elkaar. Wat wil het DB
ermee?
Huib: zowel AB als DB is veel voor zo‟n kleine club als
De Groenen.
Op voorstel van Bert verzoekt het congres het DB om te
bespreken of een apart AB nodig of zinvol is.
Plannen van het bestuur.
Bert: discussies van vanmiddag kunnen ook leiden tot
plannen voor het bestuur.
Rob: De email-nieuwsbrief Grasspriet kan beter. Hij is
tweemaal verspreid naar alle leden en sympathisanten
met email. Hij had weinig inspiratie en wil meer ingezonden brieven versturen. Dertig procent van zijn ingezonden brieven naar landelijke bladen wordt geplaatst.
Jan Breij: leden kunnen ingezonden brieven ondertekenen met lid van De Groenen.
Er wordt gesproken over procedures bij ondertekening
namens de partij.
Bert: de grote lijnen van representatie zijn duidelijk.
Otto memoreert de recente relletjes in het kabinet waarbij ministers elkaar tegenspraken over godslastering en
hypotheekrenteaftrek.
Jan Hartstra: Het partijprogramma is het belangrijkst.
Otto: niet doen zoals Wouter Bos en de burgemeestersbenoeming [red. inmiddels is het initiatief wetsvoorstel
van de PvdA, benoeming door de gemeenteraad, wel in
overeenstemming met het PvdA-programma]
Begroting 2005.
Andreas licht de begroting 2005 toe. Gras is dunner en
daarom goedkoper.
Frank: €500 voor afdelingen is weinig gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006.
Bert wil de €1000 voor de EFGP ter discussie stellen.
Andreas steunt Bert hierin. Paul, Huib, Otto, Rob, Jan
Hartstra, Job en David pleiten er voor lid te blijven van
de EFGP. We moeten lid blijven om onze invloed en ons
politieke netwerk te behouden.
Het congres verzoekt zonder stemming het bestuur de
post voor de afdelingen te verhogen en de te verwachten
onkosten van de gedelegeerde te begroten.
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7.

Afgevaardigde EFGP
Het congres roept het DB op actief een gedelegeerde
voor de EFGP te werven en een mailinglijst over de
EFGP te beginnen.
8. Nieuwe congreswerkgroep
Het congres benoemt Frank en Jan Breij in de congreswerkgroep voor het volgende congres. Dat zal plaatsvinden op 16 april 2005.
9. Bert schorst het congres van 12:33 tot 13:15
10. Bespreking actuele onderwerpen
Bert heropent het congres om 13:20 en houdt een rondje
om te peilen welke onderwerpen we willen bespreken.
a. Bert wil het hebben over de relatie tussen Amsterdam Anders en De Groenen.
b. Otto wil graag een toelichting van Jupijn over de
stand van zaken met betrekking tot terreinwagens in
de Amsterdamse binnenstad.
c. Satellietfoto‟s over luchtverontreiniging
d. De Groene long
e. Diamantbuurt/moslims
f. Genetisch gemodificeerde gewassen en transparantie
a.

Jupijn vertelt over de geschiedenis van Amsterdam
Anders/De Groenen. AA/DG heeft nu ongeveer
150 leden. Amsterdam Anders is ontstaan als een
samenwerkingsverband tussen SAP, De Groenen,
afdeling Amsterdam en mensen die actief waren
onder andere bij referenda over de stadsprovincie en
IJ-burg (de zogenaamde onafhankelijken). Voor de
plaats op de lijst en de plaatsbepaling van de partij is
gekozen voor de naam Amsterdam Anders/De
Groenen. Om dit nog eens te onderstrepen is er een
fusie geweest tussen Amsterdam Anders en de afdeling Amsterdam van De Groenen. Afgesproken is
toen dat de laatste nu een slapende afdeling is. In de
deelraden Noord en Oud-West heet de fractie nog
De Groenen, in de andere deelraden Amsterdam
Anders/De Groenen. In de gemeenteraad is GroenLinks fletsgroen en wij zijn Grasgroen. De SP wil
voor elke arbeider een autootje.
Bert: formeel ben ik nog voorzitter van de afdeling
Amsterdam. De meerderheid van de afdeling wil
samen met Amsterdam Anders. Het bestuur van
AA/DG, het bestuur van de afdeling Amsterdam en
het partijbestuur hebben over de structuur gesproken,
maar daar zijn we niet goed uit gekomen. Je kunt nu
van beiden lid zijn, maar dan betaal je dubbel.
Frank: waarom subsidiëren we de afdeling Amsterdam als het AA/DG is?
Otto: als de lijsttrekker lid van De Groenen is en de
lijst mede de aanduiding De Groenen heeft dan gaven we in 2002 campagnesubsidie en betaalden we
eventueel de waarborgsom.
Jupijn: ik ben geen lid van De Groenen, wil alleen
lokaal politiek actief zijn.
Andreas: vroeger hadden we een beleid om samen te
werken met lokale partijen.
Otto: dat beleid had geen succes en is ingetrokken.
Er wordt gememoreerd dat Amsterdam Anders en

De Groenen in elkaars vaarwater zaten bij de laatste
Statenverkiezing in Noord-Holland.
Huib en Jupijn: AA/DG zou alleen binnen de gemeente Amsterdam actief moeten zijn.
b. Jupijn gaat de motie van GroenLinks tegen terreinwagens niet steunen, want het probleem is alle
auto‟s niet alleen deze.
Frank: elk krasje op het imago van de auto is meegenomen.
Huib: er is een anti-autocampagne nodig, net als een
anti-rookcampagne.
c. Bert: luchtverontreiniging levert veel gezondheidsproblemen op. Genoemd wordt 5000 doden per
jaar waarvan 1500 in Amsterdam. De ringweg A10
is een belangrijke stikstofoxidenbron.
Rob: ik schrijf een conceptbrief van De Groenen aan
minster Peijs over de maximumsnelheid.
Andreas: ik ben ook tegen de auto, maar er is een
sterke lobby voor de auto.
Jupijn: we hebben een econoom ingehuurd die onderzoekt wat het autogebruik binnen de ring kost.
Zijn rapport komt februari. De helft van het parkeergeld gaat naar parkeerbeheer.
d. David: Bij het Rembrandtpark willen ze 900 bomen
kappen.
e. Otto: zoek aanknopingspunten bij de moslims. Benader de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij
positief en zoek en gebruik de kansen die ontstaan.
Paul: kleinschalig beginnen.
Andreas: Ik heb een jaar in Jordanië gewerkt bij een
milieuorganisatie. Er zijn overeenkomsten tussen
Islam en christendom in de zin van rentmeesterschap over de natuur.
f. Rob vertelt over de procedure die hij bij de Raad van
State heeft gevoerd met betrekking tot Avebe genetisch gemodificeerde aardappel. Dit deed hij op
persoonlijke titel. De Groenen gaan een brief sturen
naar Veerman met betrekking tot het niet naleven
van een inspraakprocedure voor consumenten
voorafgaand aan de wijziging van een voedselwet.
11. Bert sluit het congres om 15:23 uur.

Raadslid Jupijn Haffmans: 'Ik zit hier
niet de revolutie te veroorzaken'
Interview afkomstig uit Grenzeloos | nummer 79 | november december 2004 (overgenomen met toestemming)
16-11-2004
Koen Haegens
Sinds september dit jaar zit Jupijn Haffmans (29) voor stadspartij
Amsterdam Anders/De Groenen in de gemeenteraad. Met de rol
van politiek buitenbeentje heeft de voormalige studentactivist
geen moeite. 'Het feit dat we geen macht hebben, dat vind ik echt
goed.'
'Laatst toen ik onze inbreng voor de algemene beschouwingen zat
voor te bereiden, werd ik zo pissig over al die bezuinigingen. Ik
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dacht, ik ga tijdens mijn bijdrage gewoon roepen: „Jullie zijn
leugenaars, moordenaars!‟ En dat net zo lang tot ik zou worden
weggesleept uit de vergaderzaal, hard roepend en schoppend.
Maar ja, dat is ook niet goed. Dus doe ik het maar niet.'
Libertair anarchistisch
Voor een gelikt politiek pr-praatje hoef je niet bang te zijn bij
Jupijn Haffmans. Het nieuwe gemeenteraadslid van Amsterdam
Anders/De Groenen (AA/DG), de organisatie waar ook de Amsterdamse SAP deel van uitmaakt, is niet iemand die al zijn
woorden op een goudschaaltje weegt. Dat plan om te schreeuwen
tijdens de algemene beschouwingen moet dus met een stevige
korrel zout worden genomen. Haffmans spreekt veel, vol enthousiasme, woede en soms spot. Zodra hij met een dubbele
espresso ('echte vakbondskoffie, toch?') aan tafel zit in de fractiekamer van AA/DG, barst hij los. Over het schandalig dure
jubileumfeestje van de 'Gajesteit', de overspannen reacties rond de
'uit de hand gelopen burenruzie' in de Diamantbuurt, en de door
GroenLinks gestarte 'hype' rond de zogeheten 'asobakken', de
SUV's. Haffmans: 'Dan mis je toch echt het grotere plaatje. Alsof
alleen die terreinwagens zorgen voor onveiligheid en slechte
luchtkwaliteit in de stad. Dat is gewoon niet waar. Het zijn de
auto's die daarvoor zorgen. Wij willen alleen nog noodzakelijk
verkeer in de binnenstad, liefst schoon.'
Dat AA/DG als milieupartij niet pleit voor een verbod op de „PC
Hooft-tractoren‟ is volgens Haffmans een voorbeeld van de 'libertair anarchistische' houding van de partij. 'Je moet je als politieke partij niet bezighouden met de levenswijze en de smaak van
Amsterdammers. Niet veroordelen, niet bestraffen. Daar valt
bijvoorbeeld ook het vrijgeven van drugs onder.' Leven en laten
leven. Klinkt mooi, maar botst dat niet met een sociale en groene
politiek? Haffmans knikt, terwijl hij een sigaret op steekt. 'Misschien moet ik een beetje oppassen met hoe ik het zeg. Als je
iedereen zomaar zijn gang laat gaan krijg je het recht van de
sterkste. Maar je moet als overheid een hele goede reden hebben,
wil je mensen iets verbieden of je er mee bemoeien. Dat is de
enige manier om af te komen van verschrikkelijke praktijken
zoals onaangekondigde huisbezoeken bij mensen met een uitkering. Dat kan echt niet. Ze kijken zelfs in de wasmand, om te
controleren of de onderbroek die ze daar vinden jou past!‟
Slijmerig
Groot is zijn verbazing over de manier waarop sommige collega's
in de gemeenteraad hem ineens benaderen, nu hij niet langer als
duo-raadslid Hansje Kalt assisteert maar haar plaats heeft ingenomen. 'Dan zeggen ze plotseling van „hé, je moet een keer bij me
thuis langskomen‟. Eerst zagen ze me niet eens staan, gruwelijk!
Zo slijmerig, dat ziet er echt niet uit hoor! En als ze dat bij mij al
doen, met een zetel, hoe gaan ze dan met de PvdA om?'
Toch bevalt het werk als raadslid hem wel. 'Nu kan ik echt mijn
ideeën spuien. De raadsvergaderingen worden live uitgezonden
op televisie. En je kunt het beleid een beetje beïnvloeden.' Het feit
dat AA/DG slecht een zetel heeft vindt hij daarbij geen probleem.
Sterker nog, in een interview met scheidend raadslid Hansje Kalt
zei Haffmans het ontbreken van een grote fractie met bijbehorende discipline zelfs wel een voordeel te vinden. 'Als ik een plan
maak, dan hoef ik dat niet binnen de partij te bevechten', zo vertelde hij. Desgevraagd geeft Haffmans aan die reactie graag te
willen nuanceren. 'Ik bedoelde dat ik, in plaats van binnen de

partij, alles open, buiten in de openbaarheid moet bevechten. En
het is niet zozeer de eenmansfractie die ik prettig vind, maar het
feit dat we geen macht hebben. Dat vind ik echt goed. Macht
corrumpeert, het doet hele rare dingen met jezelf en met een
organisatie. Dan komen er ineens carrièremakers. Maar we zouden ook heel goed, liever zelfs, geen macht kunnen hebben met
drie of vier zetels. Want nu hebben we voor veel zaken geen tijd
om het goed te doen.'
Vertrekcentrum
Op de vraag of een partij die geen macht wil hebben niet de eigen,
marginale positie koestert, aarzelt hij. 'Misschien, maar ik zie niet
in hoe dat nu anders zou kunnen. Want het beleid in Amsterdam
gaat zo'n andere richting op dan wat wij willen. Bovendien, als we
nu met deze organisatie ineens op acht zetels zouden komen, dan
gaat het geheid mis.'
Desondanks zal Haffmans binnenkort in debat gaan met de fractieleiders van GroenLinks, SP en de PvdA over de mogelijkheden
van een links Amsterdams college. 'We willen best meedoen aan
zo'n coalitie, maar dan moet er wel een andere richting gekozen
worden. Zoiets als cameratoezicht, waarom is GroenLinks daarvoor? En de PvdA al helemaal! Dat zou van de baan
moeten. Camera's plaatsen is een veel te makkelijke, repressieve
oplossing. Uiteindelijk vervreemdt het mensen alleen maar. En
het ondermijnt de solidariteit, want iedereen wordt in de gaten
gehouden.‟
Besturen samen met de PvdA acht Haffmans niet erg waarschijnlijk. Van alle linkse partijen zit GroenLinks ideologisch
volgens hem nog het dichtst bij AA/DG. Althans, op papier.
'GroenLinks stemt vaak mee met het college. Dus ze roepen wel
vaak wat, maar het stelt helemaal niks voor. En in tegenstelling tot
GroenLinks zijn wij echt voor zaken als vrijheid, kraken en privacy.'
De kloof met de SP is nog veel groter, meent Haffmans. 'Dat moet
ik eerlijk zeggen, daar heb ik weinig mee.' Hij windt zich zichtbaar op als hij zijn visie geeft op de socialisten, die volgens hem
enkel de kleine man willen bedienen. 'Ze snappen niets van theater,
ze snappen niets van privacy, van milieu en duurzaamheid. En
ook met de dingen waar ze wel verstand van hebben vind ik ze
onder de maat.' Met een zucht: 'Hoppakee, dat is er uit.'
Laatst nog, rond de discussie over de mogelijke komst van een
vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam,
liet de SP zich van haar slechtste kant zien, vindt Haffmans. 'We
zijn toen met verschillende groepen om de tafel gaan zitten.
Samen spraken we af tot na de raadsvergadering te wachten met
het uitbrengen van een persbericht. Ook de SP vond dat oké. Maar
terwijl ze dat zeiden, ging er al een persbericht van hen uit over
het vertrekcentrum, zonder ook maar welke andere organisatie te
noemen. Zelfs niet een vluchtelingenorganisatie als het ASKV. En
dat zijn toch de mensen die uiteindelijk de acties tegen zo'n centrum zullen organiseren, en dan doen wij mee. Dat je die dan
schoffeert...! Daar doe je de zaak geen goed mee. De SP krijgt
even aandacht van de pers en vervolgens laten ze het uit hun
klauwen glippen. Nou, bedankt.' De tegenwerping dat de SP
vroeger misschien helemaal niet had meegedaan met een dergelijk
initiatief, gaat er bij Haffmans niet in. Hij gelooft niet dat de
sympathie van de SP voor vluchtelingen oprecht is. 'Het is niet iets
wat ze echt vinden.'
Andere politiek
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Een hechte, niet-hiërarchische verhouding met de sociale bewegingen in de hoofdstad is van oudsher het paradepaardje van
AA/DG. De stadspartij ontstond eind jaren negentig vanuit de
verschillende referendumcomités, actievoerders van diverse
pluimage en de lokale afdelingen van zowel de Groenen als de
SAP. Niet alleen de fractie maar ook actie, op straat en in de raad,
het zijn idealen van een andere vorm van politiek bedrijven waar
ook Haffmans naar zegt te streven. 'Het is niet makkelijk, maar ik
probeer het nog steeds. Dat doe ik ook veel sterker dan Hansje. Zij
was het boegbeeld van AA, terwijl je haar nooit op acties zag. Ik
heb als raadslid nog meegedaan met een bezetting van een uitzetcentrum op Schiphol.'
Tegelijkertijd slokt het raadswerk wel een heel groot deel van de
tijd op. 'Het is slopend werk, omdat je in de raad goed beslagen ten
ijs moet komen. En dat kost gigantisch veel tijd. Het betekent ook
dat we in de raad aan sommige thema's niet toekomen. AA/DG zit
bijvoorbeeld niet in de commissie werk en inkomen.'
Eigenlijk zou het actievoeren ook het werk moeten zijn van de
vereniging AA/DG. Die draaide echter vanaf het begin niet soepel.
Daar kan Haffmans, als voormalig bestuursvoorzitter, over meepraten. 'Iedereen had wel een ander idee over welke richting het
op moest. Enkelen vonden het zelfs tijdverspilling als je je met
illegalen bezighield. Want we waren groen!' Inmiddels loopt het
beter, vertelt Haffmans, al slaagt AA/DG er nog onvoldoende in
om de vereniging te koppelen aan het raadswerk. Een speciale
coördinatiegroep moet voor de oplossing zorgen. Terwijl het
bestuur zorg draagt voor de financiën en de administratie, heeft
die coördinatiegroep de handen vrij om acties te organiseren.
Bovendien blijken veel activisten weliswaar geen zitting te willen
nemen in het bestuur van een politieke partij, maar wel in een
coördinatiegroep. En nee, dat is niet ondemocratisch, vindt
Haffmans. 'De coördinatiegroep wordt ook gekozen door de
ledenvergadering.'
Een en ander heeft volgens Jupijn Haffmans tot gevolg dat
AA/DG het laatste jaar zichtbaarder is geworden in de stad. Hij
heeft dan ook alle vertrouwen in de toekomst. De partij moet
zetelwinst kunnen halen bij de volgende verkiezingen in 2006,
denkt hij. Maar, voegt hij eraan toe, voor een echt andere politiek
is meer nodig, meer beweging in de stad. 'Ik denk niet dat ik hier
in de gemeenteraad de revolutie zit te veroorzaken. Het moet toch
van sociale bewegingen komen.'

over. Alsof het hier om een toevallig incident gaat. Hoe kan
iemand die zich zo inzet voor buitenlandse vluchtelingen, zo
laconiek reageren wanneer mensen in Nederland uit hun eigen
buurt worden weggetreiterd?
Met vriendelijke groet,
Frank Plate (op persoonlijke titel)

Europa en de Wereld
De overdreven euforie over het starten (over een jaar) van onderhandelingen met Turkije en de heldenontvangst voor premier
Erdorgan bij zijn terugkomst hebben, evenals de breed uitgemeten loftuitingen voor Balkenende (terwijl het meeste werk door
Bot is verricht) de aandacht afgeleid van een voor de wereld veel
belangrijkere ontwikkeling, waarover in de zelfde week een
VN-conferentie in Buenos Aires werd afgesloten.
Over de implementatie van het Kyoto-protocol is helaas geen
goed nieuws te melden. Dat Rusland is toegetreden en dat daardoor voldoende steun is om verder te gaan is aardig maar het feit
dat de USA van Bush geen boodschap heeft aan Kyoto zet de
echte aanpak van de klimaatproblemen op een laag pitje. Je zou
zeggen dat de lange rij hurricanes, die Florida geteisterd heeft de
Amerikanen zou hebben wakker geschud, niets is minder waar, ze
zijn blijkbaar blind voor het gevaar. Of we het bij winst van Kerry
beter af zouden zijn, weten we niet, hij beloofde zijn kiezers
onder meer dat de benzineprijs niet naar Europese hoogte zou
stijgen.
Macht telt, maar je moet wel wat doen
De EU is in principe een belangrijker speler in de wereldeconomie
en de wereldhandel dan de bijna bankroete USA. De EU-leden
hebben Kyoto allemaal geratificeerd, dus: “Waar een wil is, is een
weg”. Maar helaas, zo werkt het niet, het enige waar zij zich
zorgen over maken is de economische groei die zeker weer, als
ware die een natuurverschijnsel, zal terugkeren (zeggen ze). Het
ziet er niet naar uit dat één van de EU-lidstaten echt met de klimaatverandering bezig is, laat staan dat men zich op regeringsniveau ergens realiseert dat economische groei zonder een drastische verandering (lees vermindering) van het energieverbruik
niet mogelijk is zonder verdere aantasting van het klimaat.
Een eerste stap in de goede richting zou kunnen (moeten!) zijn de
ongelijke concurrentiepositie van het rail- in vergelijking met het
luchtvervoer recht te trekken. BTW op vliegtickets en een normale accijns op kerosine is hoe dan ook mogelijk, in ieder geval
voor intra-Europese vluchten. Sinds enige jaren zijn de taxfree
winkels op de luchthavens uitsluitend opengesteld voor reizigers
naar bestemmingen buiten de EU; met kerosine en tickets is een
dergelijk onderscheid logistiek ook mogelijk. Vanzelfsprekend
zal de „vlieglobby‟ zich tegen elke verandering verzetten, maar
wanneer de EU het echt wil, kan zij het. Een
VVD-Europarlementariër verzekerde mij onlangs dat de VVD
voorstander is van accijns op kerosine, als dat echt zo is, moet er
een meerderheid in het Europarlement voor te vinden zijn.

Open brief aan Jupijn Haffmans
Beste Jupijn,
Het interview met jou laat me met gemengde gevoelens achter.
Enerzijds ben ik blij dat er binnen de groene stroming in Nederland weer eens een jong politiek talent opstaat zoals jij (zelfs al
ben je geen lid van De Groenen!). Iemand die zijn mening niet
onder parlementaire stoelen of banken steekt.
Anderzijds schrik ik als ik lees dat je de situatie in de Amsterdamse Diamantbuurt afdoet als een “uit de hand gelopen burenruzie”. Misschien mag ik mij niet baseren op één zinsnede uit een
interview, maar zo‟n opmerking komt op mij erg bagatelliserend

Het is overigens duidelijk dat zonder medewerking van de USA
(nu verantwoordelijk voor ca 25 % van de mondiale uitstoot van
broeikasgassen) andere maatregelen niet veel meer effect zullen
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hebben dan een druppel op een gloeiende plaat, dus we zullen de
USA moeten bewegen mee te werken, zo niet goedschiks, dan
maar kwaadschiks!

Drukkerij: GSB Heijt BV, Amsterdam
Met bijdragen van: Koen Haegens, Huib Poortman, Rob Verlinden, Otto ter Haar en Frank Plate

Een voorbeeld en een voorstel:
De ouderen onder ons herinneren zich de kreet: “Alle kernwapens
de wereld uit, te beginnen bij Nederland.” Of die actie echt heeft
bijgedragen aan de val van het IJzeren gordijn, we zullen het nooit
weten. Een vergelijkbare actie zou vanuit Nederland en vervolgens vanuit Europa gevoerd kunnen worden om de USA te bewegen mee te doen aan Kyoto.
Wanneer de consument echt overtuigd is dat er iets mis gaat, kan
koopgedrag snel veranderen. In 1995 werd, vooral in Duitsland,
Shell geboycot naar aanleiding van het voornemen de „Brent
Spar‟ af te zinken en u weet dat het werkte!
Wij zullen aan de Internationale Groenen kunnen voorstellen te
dreigen met een boycot van producten uit de USA en als daar niet
op gereageerd word, een dergelijke boycot door te voeren. Een
tweede stap zou kunnen zijn, wanneer de eerste onvoldoende
werkt, om Europese bedrijven die actief zijn in de USA (Ahold
b.v.) te dreigen met een boycot en die zo nodig door te voeren.
Wanneer het gevolg daarvan is dat investeerders uit de EU zich
massaal gaan terugtrekken uit de USA en wanneer ook de uitvoer
van de USA stagneert, zal men zich aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan gaan realiseren dat het menens is.
Iets heel anders, en toch ook niet, een vergelijking dus:
Wanneer de USA zich, min of meer ongestraft, kan permitteren
een krijgsmacht naar een vreemd land te sturen en dat land te
bezetten, waarom zou de EU zich dan niet kunnen permitteren ‟s
werelds machtigste natie op vreedzame wijze te dwingen zich aan
internationale afspraken te houden. De gevolgen van wereldwijde
klimaatverandering zijn namelijk aanzienlijk bedreigender voor
de wereldvrede dan Irak onder Saddam Hussein. Massale volksverhuizingen, gigantische hongersnoden, lage gebieden die onder
water lopen en talrijke andere ontwrichtingen van de wereldorde
zullen het onvermijdelijke gevolg van de klimaatcatastrofe zijn.
Het probleem is alleen dat die veranderingen haast ongemerkt
beginnen en dat ze, op het moment dat ze werkelijk ernstig worden, niet meer zijn tegen te houden, laat staan terug te draaien.
Daarom stel ik voor dat de Nederlandse Groenen via de EGP
(European Green Party) gaan richten tot de Europese politiek en
tot de consument. Een (dreigende) in de hele EU doorgevoerde
consumentenboycot tegen de USA zal zeker gevolgen hebben en
waarschijnlijk op kortere termijn dan eindeloos gebabbel aan de
onderhandelingstafel.
Het is maar een voorstel, zeker niet bedoeld als een losse flodder!
Huib Poortman
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